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De plasticsoep… Wat kun jij er aan doen? Deze vraag staat centraal in de Escaperoom Plasticsoep. Aan de hand
van een speelse opzet vol fysieke puzzels, een digitale game en andere uitdagingen volgen leerlingen de route
van plastic zwerfafval vanaf het ontstaan tot aan de oceaan. Met de verschillende uitdagingen in de escaperoom
krijgen deelnemers niet alleen inzicht in de zwerfafval- problematiek, maar ontmoeten ze ook helden die de strijd
zijn aangegaan met het zwerfafval. De grote vraag aan de leerlingen is: ‘word jij ook een held in de strijd tegen
de plasticsoep?’

Er is wereldwijd veel aandacht voor de plasticsoep. De aanvoer van
plastic afval vanuit rivieren is echter nog een onderbelicht probleem.
IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee
bundelen hun krachten en brengen hierin verandering met het project
‘Schone Rivieren’. Ons ultieme doel? Plasticvrije rivieren in Nederland in
2030!

Onze droom is dat alle kinderen langs de grote rivieren in Nederland
meedoen met de Escaperoom en zich zo bewust worden van het
probleem, de oplossingen én hun eigen mogelijkheden.

De leerlingen ontdekken tijdens een twee uur durend spel spelenderwijs
oorzaken, oplossingen en hun eigen handelings- perspectief ten
aanzien van de mondiale zwerfafval-problematiek. De escaperoom
bevindt zich niet in een fysieke locatie, maar wordt uitgezet in het
klaslokaal en is met de hele klas tegelijk te spelen. Om de escaperoom
succesvol op te lossen moeten de leerlingen ook aan de slag met andere
onderwerpen zoals plasticophoping in de voedselkringloop en
stroomgebieden van rivieren en transport van plastic.

De Escaperoom Plastic Soep is ontwikkeld door IVN Het Groene Wiel.
Dankzij financiële bijdragen van provincies en gemeenten kunnen
steeds meer scholen meedoen aan deze spannende escaperoom!

De educatieve escape room
draagt bij aan onderstaande
doelen:

 doelgroep krijgt inzicht in
de problematiek, gevolgen
en oplossingen van
zwerfafval en plastic soep,

 doelgroep vormt een eigen
mening over zwerfafval,

 doelgroep formuleert een
eigen
handelingsperspectief
rondom zwerfafval en
plastic soep.

Doelgroepen voor deze
escaperoom zijn:

 Bovenbouw van het
primair onderwijs (groep
7-8)

 Onderbouw voortgezet
onderwijs (klas 1-2)



Wil jij ook de Escaperoom Plastic Soep in jouw gemeente of regio in actie zien of wil je meer informatie over de
mogelijkheden? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij IVN of met: Tessa de Been van IVN Het Groene Wiel:
t.de.been@ivn.nl.

Moeilijk zeg…

Ik heb het!!

Met dank aan de leerlingen van groep 8 van de Johan-Frisoschool inWageningen.

We willen zoveel mogelijk leerlingen langs de grote rivieren in Nederland de kans bieden om de Escaperoom
Plastic Soep te spelen, zodat zij zelf ontdekken wat hun positieve bijdrage kan zijn aan plasticvrije rivieren. Help
je ook mee?

De escaperoom wordt per rivier omgevormd tot lokaal product en aangepast aan de lokale situatie. Dit wil
zeggen dat leerlingen altijd aan de slag gaan met een voor hen bekende rivier en regio.
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